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ER DU MEDLEM I INFOBRUK? HAR
DU HØRT OM INFOBRUK? DERSOM
SVARET ET NEI BØR DU LESE DETTE!
(medlemmer kan også lese)
Jeg har snakket med en del brukere
av Infodoc og mange har ikke hørt om
Infobruk og vil derfor komme med litt
infomasjon.
HVA ER INFOBRUK?
Infobruk er en interesseorganisasjon
for brukere av programvaren Infodoc.
Formålet vårt er sammen med Infodoc
AS å gjøre programmet best mulig
tilpasset brukernes behov og øke
brukerenes generelle kunnskap og bruk
av EDB.
HVORFOR BLI MEDLEM AV INFOBRUK
OG HVILKE FORDELER FÅR DU SOM
MEDLEM?
Fordi vi som brukergruppe trenger å stå
sammen for å fremme våre interesser
overfor leverandøren og være en
konstruktiv pådriver for videreutvikling
av Infodoc programmet.
Alle som har gyldig velikeholdsavtale
for journalprogrammet kan bli medlem
i Inforbruk. Alle ”1.års brukere” er gratis

medlemmer det året de har kjøpt sin
Infodoclisens.
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infobruk - en uavhengig brukerorganisasjon

Medlemskap koster p.t. kr. 500 pr. år pr.
kontor.

- Kasserer
Inge Arve Birkeland, spes i
allmenn & samfunnsmedisin
ved Doctus AS i Åsane - Sekretær.
Åse Haugen Larsen, Helsesekretær
ved Åsnes helsestasjon, Flisa Styremedlem
Marianne Vestheim Kversøy,
Helsesekretær ved Eidsvåg legekontor i
Åsane - Styremedlem
Rune Asbjørnsen, kiropraktor ved
Vestkanten kiropraktorsenter i
Loddefjord - Varamedlem
Sveinung Gangstø, allmennpraktiker
ved Os Allmennpraksis i OS Varamedlem

Hvert år holdes et årsmøte hvor du bl.a.
får førstehånds informasjon om hva
som skjer på EDB-fronten og siste nytt
fra Infodocs brukerstøtte - og ikke minst
mye sosialt samvær med andre brukere
av programmet. Kan anbefales!

Benytt sjansen nå før du glemmer det!
Vi har et utrolig fleksibelt hjelpemiddel
i Infodoc som du bør lære å utnytte
og være med å utvikle videre. Du kan
melde deg inn på styrepost@infobruk.
com

Neste årsmøte blir i Oslo den 8.-9.
februar 2008. Noter allerede datoen.

Vi er allerede i gang med å planlegge
årsmøte for 2008 og dette blir i Oslo,
dato er 8 og 9 februar. Sett av datoen
nå. Vi vil ønske nye og gamle trofaste
medlemmer velkommen.

Medlemskap gir deg bedre innflytelse
på utviklingen av programmet
gjennom Infobruks aktive deltagelse
i Produktrådet. Der har vi tre av fem
medlemmer. I Produktrådet diskuteres
programmets utvikling.
Vi har også egen Web-side på Internett:
http://www.infobruk.no. Jeg anbefaler
å ta en titt på siden vår, der får du mer
utfyllende informasjon.

Inforbruks styre består av:
Odd Lauvskard, allmennpraktiker ved
Flaktveit legesenter i Åsane - Leder
Marit M Oestreich, IT-leder Volvat Bergen

mvh Marianne V.Kversøy
styremedlem

Tilknytning til Norsk helsenett (NHN)
Infobruk har i mange år vært ivrig
pådriver for å etablere en funksjonell
og hensiktsmessig elektronisk
kommunikasjon i helsesektoren.

å utveksle egne krypteringsnøkler. I
dag fungerer altså den gamle X.400
postkassen (Trygd-Helse) like godt
som det nye helsenettet.

Med etableringen av siste
helsenettløsning (FLEX) høsten 2006
er dette kommet et stort skritt videre!
På kontoret har vi nå en løsning som
stort sett er lik den vi er vant med
hjemmefra når det gjelder e-post
og tilgang til weben. Vi kan online
slå opp i Felleskatalogen, sjekke
medikamentinteraksjonen via Druid
og skrive ut pasientveiledere fra NEL.

Det er viktig å være klar over at
hver juridisk enhet (legekontor)
selv er ansvarlig for sikkerheten.
Min oppfatning er at vi bør ta dette
alvorlig og bruke litt ressurser på
sikkerhet. Et virusprogram med
serverløsning som regelmessig blir
oppdatert via proxy-server på NHN
og tar seg av hele nettverket med
egne klienter på arbeidsstasjonene
våre, vil være en god løsning.

Når det gjelder meldingsutveksling
er det fortatt et langt stykke å
gå, spesielt er det trist at Norske
helseregister HER som ble erklært
lansert for flere år siden ikke er
kommet i drift. Dette vil lette
meldingsutveksling med at vi slipper

Det er fortsatt langt igjen
til driftskostnadene med
helsenettilknytning er på et
markedsmessig akseptabelt nivå. Det
vi kan håpe på er at prisen går ned
når flere knytter seg til. Dessverre

må vi vel også regne med økte
utgifter til X.400 etter hvert som færre
bruker denne løsningen. Det er en
viktig oppgave for legeforeningens
forhandlere å etablere forståelse for at
det må gies mulighet for at kostnader
dekkes inn.
Odd Lauvskard
Leder Infobruk

20 års samarbeid med infobruk
Årets store samling gikk av stabelen i
tradisjonelle omgivelser på Bryggen i
Bergen 2.-3. februar. Også Bergensværet
var tradisjonelt, så alle som våget seg
utendørs fikk testet paraplyen.

egne foredrag og visninger. Det ble for
andre år på rad gjennomført eget parallellarrangement for Infobruks helsestasjonsmedlemmer. Med god oppslutning
og gode tilbakemeldinger.

Fredagens jubileumsmiddag var en slik
anledning. Under et hyggelig bordsete
med frisk underholdning fra lokal moromann kjente vi at også lattermusklene
var inntakt.

Infobruk har gjennom 20 år vært en engasjert, uavhengig interesseorganisasjon
for Infodoc-brukere. Dette ble behørig
markert med et glimrende åpningsforedrag holdt av lege Steinar Fosse – bruker
av Infodoc siden 1979.

Det er som alltid hyggelig å treffe våre
Infodoc-venner også utenom kontoret.

Lenge leve 20 års-jubilanten!

Arrangementet satte ellers fokus på
høyaktuelle tema som informasjonssikkerhet i helsesektoren, kommunikasjon, vaksinerapportering, helsenett og
elektronisk adresseregister. Flinke foredragsholdere bidro til at både brukere og
leverandør fikk oppdatert sine kunnskaper og forståelse.
Det var også gledelig for oss i Infodoc å
registrere den store interessen for våre
Februarsol på fisketorget

Ny avtale med Norsk Helsenett om distribusjon av PKI-løsning
Infodoc har i løpet av våren inngått
ny avtale med Norsk Helsenett om
distribusjon av PKI-løsning som
muliggjør elektronisk innsending av
sykmelding til NAV via helsenettet.

I praksis får da hver lege sitt personlige
smartkort inneholdende en elektronisk
signatur. Sykmeldingen signeres ved
hjelp av smartkortet og blir deretter
sendt elektronisk direkte fra Infodoc EPJ
til NAV.

En rekke fastleger har det siste halve året
fått tilbud om subsidiert oppkobling til
helsenettet, og mange har benyttet seg
av denne muligheten. Samtidig bestilles
PKI-rutiner.

NAV legger om mottaksrutinene

INFODOC ER MICROSOFT GULLPARTNER

NAV har i brev til markedet denne
måneden informert om at det fra 1.
februar neste år kun blir mulig å sende
meldinger til dem elektronisk via Norsk
Helsenett. I praksis vil det si at de av
dere som fortsatt sender via TrygdHelse/X.400-løsningen må begynne å
forberede en omlegging.

Infodoc er nå blitt Gullpartner hos Microsoft. Det
er en sikkerhet for kundene at Infodoc innehar det
høyeste kompetansenivået på Microsofts produkter og
stor innflytelse hos Microsoft. En Gold Partner status
hos Microsoft betyr at Infodoc kan dokumentere
sin kompetanse som er på det høyeste nivået hos
Microsoft.
Infodoc sin Plenario-serie bygger på Microsoft sitt
nyeste utviklingsrammeverk og vi har fullt fokus på å
utvikle standardisert programvare innenfor Microsoft
standarder. Kvalitet og funksjonalitet har vært- og
skal være et varemerke for Infodocs produkter. Dette
bekrefter de mål Infodoc har med å levere best mulig
programvare til sine kunder

Infodoc ønsker å forsikre alle som per i
dag har gyldig PKI-løsning i bruk, at våre
løsninger fortløpende blir oppgradert
i henhold til de krav som sentrale
enheter måtte stille. Oppkobling til
Norsk Helsenett må imidlertid bestilles
direkte. Det kan gjøres ved å ta kontakt
med NHN på tfn 7542 5803 eller
kundesenter@nhn.no.

Infodoc plenario versjon 1.5 er lansert!
For både eksisterende og nye Plenariobrukere har vi gleden av å presentere
en del av de nyheter som er kommet i
versjon 1.5.

enn noen gang.” Han fremhever også at
muligheten for å bruke funksjonstaster
istedenfor mus nå er komplettert i alle
deler av systemet.

En av våre trofaste eksterne
samarbeidspartnere, Inge Arve
Birkeland, fra Doctus legesenter sier at
han opplevde oppgradering fra 1.0 til
1.5 som et vesentlig løft. ”Systemet er
raskere og arbeidsflyten er blitt bedre”,
sier han, ”søkemulighetene fungerer flott
og løsningen for klipp-og-lim er bedre

Også lege ved Stovner Legesenter og
produktrådsmedlem, Finn Skogstad, har
mange lovord å si om den nye utgaven
av Plenario journal. Spesielt begeistret
er han for oppdateringen som er gjort i
selve journaldelen der man uforstyrret
kan jobbe i aktivt notat samtidig som
man kan søke informasjon i historisk

journal. ”Journaldelen er også blitt svært
rask å jobbe i, fullt på høyde med Klassisk
Infodoc”, sier han. Han synes i tillegg at
endringen i oversiktsbildet gir tydeligere
og bedre informasjon om pasienten
enn før. ”Men den aller største nyheten
er selvfølgelig det nye verktøyet for å
lage snarveier i systemet”, sier Skogstad,
”dette erstatter mye av det vi kan gjøre i
interaktiv journal i Klassisk Infodoc – noe
som er et helt uvurderlig verktøy for
mange av oss.”

Oversiktsbilde:
Endret layout med
bedre plass til
tidligere diagnose og
fast medikasjon.

Medikasjon:
Enkelt å veksle
mellom visning av
preparater i bruk
og alle forskrevne
preparat

Utskrift av journal:
Ved utskrift av journal
kan en velge hvilken
korrespondanse
(brev/epikrise/
skjema) som skal
skrives ut sammen
med journalteksten.

Journal:
Delt visning av
journalen i to vindu
mellom historisk
journal og aktivt
notat. Det muliggjør
å bla eller søke i tekst
fra historisk journal
samtidig som en
har aktivt notat på
skjermen.

PLENARIO JOURNAL - STATUS OG FREMDRIFT
I løpet av vinteren og våren har
vi distribuert Infodoc Plenario
journal versjon 1.0 til en del av våre
eksisterende brukere. Og til en del nye.
Tilbakemeldingene har vært mange
– og svært forskjellige. Selv om
våre produktendringer har vært
gjennom lang testing og pilotering,
erfarer vi at forventningene er
store og at terskelen for å ta i bruk
ny journalløsning for mange har
vært høy. Klassisk Infodoc sitter
i fingrene og er fortsatt et godt,
raskt og effektivt verktøy i en travel
hverdag. Vi skal derfor ikke legge
skjul på at prosessen har vært mer
krevende enn vi hadde forutsett, og
at distribusjonshastigheten har blitt
justert deretter.
Imidlertid – de som har brukt Plenario
journal en tid, forteller at de ser store

effektiviseringsgevinster. Dette har
fordret noen interne rutinetilpasninger
og de har måttet bruke tid på å gjøre
seg kjent med de nye funksjonene i
systemet.

leveringsklar før sommeren.
Distribusjonsteamet er godt i
gang med å booke inn avtaler for
resten av året, og her forventes høy
aktivitet!

Underveis i distribusjonsprosessen
har vi lyttet til våre brukere og der er
levert flere programoppdateringer
underveis. Funksjonsmessig anses
løsningene som gode, og vi har
derfor i vårt videre arbeid satt fokus
på hastighet og arbeidsflyt. Våre
dyktige samarbeidspartnere i Infobruk
og Produktrådet har også engasjert
seg spesielt i forhold dette, og har
bidratt aktivt sammen med vårt
produksjonsapparat.

Det har for oss vært viktig å få
optimalisert basisfunksjonene.
Dette anser vi som vel investert tid
som vi tror vil gjøre overgangen til
nye rutiner enklere. Fremdriften på
videre tilpasninger både i forhold
til spesialistgrupper og flerfaglige
miljøer er avhengig av dette. Arbeidet
med ferdigstilling av leveringsklare
løsninger pågår, men vil nok ikke være
markedsklare før til høsten. Også i
dette arbeidet knytter vi til oss erfarne
fagpersoner som bistår oss i arbeidet
med å definere hvordan våre verktøy
best kan effektivisere deres hverdag.

Det gleder oss derfor å fortelle
mange av dere som har ventet
tålmodig at Plenario journal
versjon 1.5 nå er på trappene og er

HELSESTASJONSFORUM ØST - EN RESSURSGRUPPE
En rekke kommuner i
østlandsområdet gikk over til
Infodoc Plenario Helsestasjon
omtrent på samme tid – for rundt
halvannet år siden.
Vi erfarte at våre engasjerte brukere
innenfor dette fagområdet hadde
mye å tilføre oss, - mange innspill
og mange spørsmål. I etterkant
har det derfor vært gjennomført
flere samlinger der hovedsakelig
systemansvarlige og superbrukerne
fra helsestasjonene har deltatt.
Siste samling – eller
Helsestasjonsforum
– ble avholdt 19. april 2007
og samlet 13 fagpersoner fra
helsestasjonstjenesten.
Fra Infodocs side ser vi på disse
møtene som svært verdifulle. Her

får vi konkrete tilbakemeldinger
som hjelper oss til å bli enda bedre.
Og vi får anledning til å lufte våre
tanker om fremtidsplaner med et
sammensatt fagmiljø. Kort sagt:
en ressursgruppe. Samtidig får vi
positive tilbakemeldinger om at
mange her får delt sine erfaringer
med andre og opplever at de
lærer å ta i bruk nye funksjoner i
systemene.
Nyvalgt representant til Infobruks
styre, Åse Haugen Larsen, er en
av fagpersonene som arbeider
på helsestasjonen i Åsnes
kommune. Åse sier: ”Jeg ser på
Helsestasjonsforumene som svært
nyttig. Jeg samler innspill og bruker
dette videre i mitt arbeid i Infobruk.
Skulle bare ønske at vi kunne
samles enda oftere…”

Åse Haugen Larsen

Infodoc styrker staben
Infodoc har i løpet av de siste
månedene fått fire nye medarbeidere
som vi ønsker å presentere.
De som ringer sentralbordet har
den siste tiden fått snakke med
Maiken Larsen. Maiken er en sentral
person i vår organisasjon som blant
annet styrer Infodocs resepsjon i
Bergen og sørger for å koordinere
kurspåmeldinger og annen
korrespondanse med våre kunder.
Videre har vi fått en ny medarbeider
på Kundeservice – Vibeke Nipen
Olsen. Vibeke har lang fartstid som
helsesekretær med utvidet interesse
for Infodoc som arbeidsverktøy. Hun
er kanskje den som kjenner våre
kunders hverdag best, og skulle
dermed være godt rustet til å bistå
våre kunder med spørsmål som
gjelder bruk av Infodoc.
Thomas Pedersen har hatt deltidsjobb
i Infodoc i et par år allerede. Han har

nettopp avsluttet sin IT-utdannelse
på Høgskolen i Bergen og går nå over
i fast stilling som programutvikler.
Noen av dere kjenner kanskje Thomas
fra Infobruks årsmøte der han snakket
om nytt effektiviserende verktøy for
snarveier i våre produkter?
Til å styre skuten inn i Plenariofremtiden har vi også fått
Bjarte Ottesen om bord. Han
kommer fra stilling som salgssjef
i Hands ASA – og tilfører oss
dermed nye tanker og ideer fra
øvrig IT-bransje. Etter kort tids
engasjement er følgende vurdering
gjort: ”Kundeengasjementet er
stort, produktene ser bra ut og
kompetansen i organisasjonen er
god”, sier han, ”dette tilsier at det er
et stort potensial for videre suksess”.
Videre forteller han kort om Infodocs
planer, ”Infodoc arbeider med å
kvalitetssikre et nytt metodeverk
for utrulling av nye versjoner. Dette
arbeidet skal ferdigstilles i løpet

av juli. Det er også gjort endringer
i distribusjonsteamet for å styrke
dette. Tidligere daglig leder MariAnne Frantzen har gått over som
seniorrådgiver og har ansvaret
for denne gruppen. Utrulling av
Plenario 1.5 starter for fullt i august
og vil skape stor aktivitet fremover.
Oppfølging av kundene skal styrkes
både i forkant og etterkant av
oppgraderingene.”
”Infodoc er i sterk vekst og vil styrke
staben med ytterligere ti personer
i løpet av et år for å møte de
vekstplanene firmaet har fremover.
Vi vil styrke alle våre avdelinger og
spesielt konsulenter og teknikere til
kundeservice.”
Som en vesentlig faktor rundt
kompetanse forteller han: ”Vi
ansetter personer fra bransjen som
vet hvordan et legekontor eller en
helsestasjon fungerer. Det er viktig
at våre konsulenter snakker ”samme
språk” som kundene våre”.

Fra v. Bjarte Ottesen, Vibeke Nipen Olsen, Maiken Larsen, Thomas Pedersen

Infodoc søker nye medarbeidere
Infodoc søker 5 nye medarbeidere til sin
kundeservice- avdeling. Kundeservice trenger personer ved
kontorene både i Oslo og i Bergen.
• 2 konsulenter innenfor implementering og opplæring hos
kunder
• 1 konsulent innenfor telefonsupport
• 2 systemadministratorer med teknisk kjennskap
Felles for alle stillingene er at vi ønsker personer som er
servicefokusert og har evnen til å sette seg inn i kundenes
utfordringer.
• Kjennskap til bransjen er viktigere enn kjennskap til ITsystemer
• Nødvendig opplæring vil bli gitt på alle områder

• Mulighet for personlig utvikling og konkurransedyktige
betingelser vil bli gitt
• Arbeidssted: Oslo eller Bergen.
For spørsmål om stillingene, vennligst kontakt daglig leder
Bjarte Ottesen:
Telefon: 5552 6309
Mobil:
9542 7323
Send en uforpliktende søknad/cv til:
bjarte.ottesen@infodoc.no
eller
Infodoc as
Postboks 43 Bønes 5849 Bergen

Det perfekte skrivervalg til Plenarioserien
OKI B4600

Endelig er den her... OKI B4600 Serien
Nå med høyere hastighet og mindre støy. Går ned fra 38dB til 33dB - over
en halvering av støybildet. Skriveren er utstyrt med en tonerpatron med
høy kapasitet på hele 6.000 sider - som gir minimal brukerinngrep og lave
driftskostnader. Rask første side med profesjonelle sort/hvitt utskrifter.

Det perfekte skrivervalg til Plenarioserien
Kr 2.086,- eks mva Kr 2926,- m/nettverk
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toner gir et høyt nivå av detaljer og fargekvalitet. 400 arks papirkapasitet.
Leveres med designprogrammet Template Manager til design av visittkort,

OKI C5600n

(1200mm).
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Profesjonell A4 fargeskriver med nettverksstøtte
Kr 3.850,- eks mva
Dekker behovet for både farge og sort/hvitt, med samme kost pr. side som
en sort/hvitt skriver, med en hastighet på 32 sider pr. min. i sort/hvitt og
20 sider pr. min. i farger. ProQ2400 Multilevelteknologi og High Definition
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toner girAnsvarlig
et høyt nivåutgiver:
av detaljer og fargekvalitet. 400
arks papirkapasitet.
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5849 Bergen
Tlf: 55 52 63 00
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